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INFORMAÇÕES
SOBRE O SPA

SPA GUEST
INFORMATION

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SPA
06h.30 às 22h.30
Tratamentos disponíveis das 8h00 às 20h00

SPA OPENING HOURS
Open from 06.30am to 10.30pm.
Treatments available from 8.00 am until 8.00 pm

DESPERTE OS SENTIDOS,
DESCONTRAIA A MENTE

AWAKEN THE SENSES,
RELAX THE MIND

Transcenda o quotidiano e renda-se à pura qualidade, à pura evasão e
à pura satisfação que o Ritz Spa lhe proporciona.
Esqueça por algum tempo o bulício e a animação da cidade de Lisboa
e deixe-se levar pelo verdadeiro relaxamento e puro prazer. Ponto de
encontro entre o Oriente e o Ocidente, o Spa é um oásis de recolhimento
e luxo, onde os mais sofisticados tratamentos se combinam com antigos
rituais tradicionais.
O Spa oferece uma aventura sensorial que regenera não só o rosto e o
corpo, mas também a mente. Desfrute dos tratamentos exclusivos que o
Spa tem para lhe oferecer!
Os tratamentos são pensados à medida das suas necessidades pessoais,
garantindo uma experiência de elevada qualidade com resultados verdadeiramente notáveis.
A viagem começa com uma infusão de ervas e uma revitalizante massagem
aos pés, seguida do tratamento da sua escolha.
Poderá ainda utilizar livremente as experiências térmicas (sauna, banho
turco e fonte de gelo picado) ou aproveitar para relaxar no pool lounge
depois de umas braçadas na piscina.
O Ritz Spa foi projectado para corresponder ao elevado nível dos cuidados
pessoais prestados. A exclusividade do estilo respeita de forma escrupulosa os
elementos tradicionais, traduzindo, no entanto, a perfeição contemporânea.

Transcend everyday life and surrender to pure quality, pure escapism, and
pure joy at the Ritz Spa.
Leave the bustle and excitement of historic Lisbon behind and begin your
journey to ultimate relaxation and sheer indulgence. The Spa is a retreat
for those who seek sanctuary and luxury, a place where East meets West,
where modern Spa therapies meet ancient traditional rituals.
The Spa treatment experience is as much for the inner-self and mind as it
is for face or body. Enjoy the Spa’s exclusive unique treatments!
Our treatments are tailored to your personal needs, ensuring a Spa
experience of the highest quality, with outstanding results.
Your treatment journey begins with an infusion of herbal tea and a welcome
foot reviver, followed by your chosen treatment.
You can also freely enjoy our heat experiences (sauna, steam room and a
crushed ice fountain) or take some time to relax in our pool lounge after
a few laps in our 18-meter long swimming pool.
The Spa has been designed to reflect the high level of personal care provided.
Its unique style is uncompromisingly traditional, yet contemporary perfection.

____

____
On the following pages you will find our menu of treatments. To arrange
an appointment or for further information, please contact the Spa, pressing
the “Spa” key in your telephone.

De seguida irá encontrar o nosso menu de tratamentos. Para marcações
ou mais informações, por favor contacte o Spa, pressionando a tecla “Spa”
no seu telefone.
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COMO UTILIZAR O SPA

HOW TO USE THE SPA

Perguntas mais Frequentes:

Most Frequently Asked Questions:

QUANDO DEVO COMPARECER PARA A MINHA SESSÃO NO SPA?

WHEN SHOULD I ARRIVE FOR MY SPA APPOINTMENT?

Aconselha-se uma antecedência de 45 minutos relativamente à hora
marcada para o início dos tratamentos. Assim, disporá do tempo suficiente
para mudar de roupa, antes de começar a desfrutar das experiências
térmicas e da sala de relaxamento.

You are encouraged to arrive forty-five minutes prior to your appointment
commencing, to allow time to change into a robe and slippers and then
enjoy the heat experiences and relaxation room.

WHAT SHOULD I WEAR TO THE SPA?
QUE TIPO DE ROUPA DEVO USAR NO SPA?
Use o tipo de roupa que considerar mais confortável. O Spa coloca à sua
disposição roupões, toalhas e chinelos. Ao usar a piscina ou o Fitness
Centre, deverá usar roupas apropriadas.

Please wear whatever you find comfortable. Robes, towels and slippers
will be provided. When using the swimming pool or Fitness Centre, please
wear appropriate clothing.

EXISTEM TERAPEUTAS DE AMBOS OS SEXOS?

ARE MALE AND FEMALE THERAPISTS AVAILABLE
FOR TREATMENTS?

Sim, a nossa equipa de terapeutas profissionais altamente qualificados
integra terapeutas de ambos os sexos. Ao fazer a marcação, queira por
favor indicar a sua preferência.

Yes, our team of highly qualified professional therapists consists of male
and female therapists. If you have a preference please state when booking
your appointment.

E SE EU TIVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SAÚDE?

WHAT IF I HAVE SPECIAL HEALTH CONSIDERATIONS?

Se sofre de algum tipo de problema de saúde ou se se encontra a fazer
medicação, queira por favor comunicar-nos ao efectuar a sua marcação.

If you are suffering from any medical conditions or are currently taking any
medication, please make us aware when booking your appointment.

SERÁ ACONSELHÁVEL UTILIZAR AS EXPERIÊNCIAS
TÉRMICAS ANTES DO MEU TRATAMENTO?

SHOULD I USE THE HEAT EXPERIENCES
PRIOR TO MY APPOINTMENT?

Aconselhamos uma sessão de sauna e banho turco antes de começar o
tratamento marcado (excepto se for depilação). As experiências térmicas
dão início ao processo de relaxamento, aquecendo e amaciando os
músculos e acalmando a mente.

You are encouraged to use the sauna and steam room prior to your
appointment (except if you are having waxing). The heat experiences
begin the relaxation process, warming and softening the muscles and
soothing the mind.

OS SERVIÇOS DE SPA PODEM SER INCLUÍDOS
NA MINHA CONTA DE ALOJAMENTO?

CAN SPA SERVICES BE CHARGED TO MY GUEST ROOM?

Sim, todos os serviços e produtos à venda no Spa podem ser debitados
na sua conta.
____
Se necessitar de cancelar ou re-agendar o seu tratamento, por favor faça-o com 6h
de antecedência à sua marcação, de modo a evitar o pagamento na sua totalidade.
Crianças com idade inferior a 12 anos não deverão utilizar a piscina sem supervisão de
um adulto. Crianças com idade inferior a 16 anos não poderão utilizar as experiências
térmicas ou submeter-se a tratamentos no Spa.

Yes, all spa services and retail products can be charged to your room account.
____
Should you wish to cancel or reschedule, please advise us at least 6h prior to your
appointment, in order to avoid a cancellation fee (100%).
Please be aware that children under the age of twelve are not permitted to use the
swimming pool unsupervised. Children under the age of sixteen are not permitted
to use the heat experiences or undertake Spa treatments.
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UM DIA NO SPA

FULL DAY PROGRAMMES

Os programas de Um Dia incluem
um almoço ligeiro junto à piscina

A light lunch is included in our Full Day Programmes,
which is served by our pool lounge.

À SUA MEDIDA (3h)

YOUR TIME (3h)

Venha com tempo para cuidar de si. Desfrute de 3h de tratamentos
de rosto e/ou corporais, os de sua eleição. Poderá seleccionar qualquer
tratamento do nosso menu*, de modo a adequar o programa às suas
necessidades. Complete a sua experiência com uma refeição ligeira no
nosso ambiente calmo e relaxante.

Take your time to pamper yourself and benefit for a 3h complete Body
or/and Face care that will be completely adapted to your needs and
concerns. You can choose any treatment from our list*, in order to enjoy the most adequate, nurturing and relaxing program. Complete your
experience with a natural meal at our calming and relaxing ambiance.

REVITALIZAR by ESPA (3h30)

REVITALIZE by ESPA (3h30)

Para o relaxamento total e para combater o stress do dia-a-dia, este dia
de evasão poderá começar com a utilização das instalações ou apenas
a relaxar na nossa atmosfera calma e serena. Após o brushing da pele e
uma suave esfoliação, segue-se uma massagem corporal completa com
aromaterapia e pedras quentes, para rejuvenescer a mente e os sentidos.
Um almoço ligeiro marca uma pausa no dia e dá-lhe a oportunidade de
fazer um intervalo antes de desfrutar de um revitalizante facial de luxo,
concebido para hidratar e nutrir o rosto e o couro cabeludo.

For total relaxation to combat the stresses of modern day life, this therapeutic
day can begin with the use of the facilities or just relaxing in the calm
peaceful atmosphere. Skin brushing and gentle exfoliation are followed
by a full Aromatherapy body massage with Hot Stones to rejuvenate the
mind and senses. A light lunch breaks the day and gives time to pause
before enjoying a regenerating Deluxe Facial with Firming Eye Treatment,
designed for dry, dehydrated and maturing skins.
____

____

* Swiss Perfection treatments are not included for this programme.

* Os tratamentos Swiss Perfection não estão disponíveis para este programa.
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UM DIA NO SPA

FULL DAY PROGRAMMES

DESINTOXICAR by SODASHI (3h30)

DETOXIFY by SODASHI (3h30)

Para uma ocasião especial ou muito simplesmente por puro prazer,
desintoxique o corpo e aumente as energias com este revitalizante dia
no Spa. Inicie com exercícios ligeiros ou relaxe nas nossas instalações
exclusivas, preparando o seu corpo e mente para um envolvimento
desintoxicante, para ajudar a estimular a circulação, e uma massagem
craniana para aliviar as tensões. Relaxe com uma massagem desintoxicante de aromaterapia, utilizando óleos específicos que irão continuar o
processo de limpeza do corpo e a nutrição da pele. De seguida, fará uma
pausa para um almoço ligeiro. Este dia terminará com um Facial Mineral
Marinho, que irá purificar e equilibrar a sua pele.

A special occasion or just pure indulgence, detoxify your body and boost
energy with this revitalizing Spa Day. Begin with gentle exercise or just
relax in the unique Spa facilities, followed by a Detoxifying Marine Body
Wrap to eliminate toxins. Relax with a Detoxifying Aromatherapy Massage
using specific oils to continue aiding in the cleansing of the body and
nourishment of the skin. You will then pause for a light Spa lunch and
enjoy a Marine Mineral Facial to hydrate and balance the skin.

PRINCESA POR UM DIA (4h)
Prepare-se para um dia inesquecível. Refresque-se com uma esfoliação
corporal com sais e óleos, que vai ajudar a estimular a circulação e a eliminar
a pele seca. Desfrute dos benefícios de uma massagem relaxante para aliviar
músculos cansados e tensos, em conjunto com um tratamento de rosto
expresso, deixando a sua pele radiante e fresca. Relaxe junto à piscina e
delicie-se com um almoço ligeiro. Após esta pausa, termine com um luxuoso
tratamento de mãos e pés.
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PRINCESS FOR A DAY (4h)
Get prepared for an unforgettable day. Revitalise and refresh with a salt &
oil body scrub, that will help to stimulate circulation and assist in eliminating
dry skin. Embrace the benefits of a relaxing massage to relieve tired and
aching muscles, in conjuction with an express facial treatment, leaving your
skin radiant and fresh. Enjoy a moment of relaxation by the pool lounge
and delight yourself with the Spa Lunch Menu. After this comfortable break,
finish with a luxurious Spa Manicure and Spa Pedicure for grooming of the
hands and feet.

MEIO DIA NO SPA

HALF DAY PROGRAMMES

EXCLUSIVO RITZ SPA (2h)

RITZ SPA EXCLUSIVE (2h)

Um tratamento natural e orgânico, com produtos tradicionais portugueses.
Inicia com uma esfoliação corporal com amêndoa e mel, deixando a pele
preparada para uma profunda massagem corporal, para um relaxamento
total. Um tratamento de rosto expresso irá deixá-lo com um brilho especial.

A natural and organic treatment, starting with a full body exfoliation with
grainy almond and honey. At this point, your skin is prepared to receive a
deep body massage, for total relaxation. An express facial will leave you
with a special glow.

PURAMENTE HOLÍSTICO (2h)

PURELY HOLISTIC (2h)

Revitalize-se e refresque-se com uma esfoliação corporal com sais e
óleos, para uma limpeza profunda e uma pele sedosa. Segue-se uma
Massagem de Aromaterapia com uma mistura especial de óleos, para
relaxar, rejuvenescer e equilibrar o seu corpo. Termine com uma Massagem
Craniana Oriental, aumentando o bem-estar.

Revitalise and refresh as a salt and oil scrub stimulates circulation and
assists in eliminating dry skin, followed by the Aromatherapy Massage,
incorporating specially blended oils to relax, rejuvenate and balance
the body. Finish with an oriental head massage to enhance well-being.

ESSENTIAL MEN’S PACKAGE (2h)
ESSENCIAL PARA HOMENS (2h)
O retiro perfeito para o homem que deseje estar no seu melhor. Sinta-se
renovado com a massagem Revitalizante, terminando com um tratamento
facial especialmente criado para as peles masculinas, deixando a sua pele
fresca e revitalizada.

The perfect retreat for any man who wants to feel at his best. Be completely pampered by a Reviving Massage, then enjoy a facial treatment
specifically designed for male skin, to help you look rested and glowing.
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TRATAMENTOS
DE ASSINATURA

SIGNATURE
TREATMENTS

ESSÊNCIAS PORTUGUESAS (90 min)

PORTUGUESE RETREAT (90 min)

Delicie-se com este tratamento natural, criado com produtos tradicionais
portugueses. Inicia com uma esfoliação com amêndoa e mel, deixando
a sua pele suave e macia e com um aroma tipicamente português.
De seguida receberá uma revitalizante massagem, com um toque de
aroma a rosa, que o levará ao total relaxamento.

Be delighted with this Portuguese Retreat, inspired by the most natural and
traditional portuguese ingredients. Starting with a natural body scrub with
grainy almond and honey, leaving your skin smooth and soft, a reviving
massage follows with the touch of rose, taking you to the total relaxation.

TROPICAL MAGNOLIA (90 / 110 min)
TROPICAL MAGNOLIA (90 / 110 min)
A fragrância da flor de magnolia tropical é o ingrediente principal deste
tratamento de assinatura. Realizado exclusivamente com produtos Sodashi,
inicia com um ritual de pés, seguido de uma relaxante massagem corporal.
Uma experiência emocionalmente revitalizante, que inclui estiramentos e
alongamentos, movimentos de massagem profundos e pontos de pressão
no rosto.

SINFONIA (90 min)
Deixe-se viajar num momento de puro prazer através de uma completa
e genuína massagem a quatro mãos, que o irá levar a uma sensação de
perfeito relaxamento. Este tratamento único de assinatura vai deixar o seu
corpo hidratado e relaxado, enquanto restaura o equilíbrio da sua mente.

The fragrant tropical magnolia flower is the key ingredient of this signature
massage. Exclusively featuring Sodashi products, this treatment starts
with a foot ritual, followed by a deep full body massage. A nourishing
and emotionally uplifting experience, this massage includes stretching,
deep-stroking effleurage, rocking movements and facial pressure points.

SYMPHONY MASSAGE (90 min)
Experience a moment of pure indulgence by having a genuine synchronised
four-hands massage, where you can be immersed in complete relaxation.
This unique signature treatment will leave your body feeling soothed and
relaxed, while it restores and balances your mind.
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TRATAMENTOS FACIAIS

FACIAL TREATMENTS

by SWISS PERFECTION

by SWISS PERFECTION

TRATAMENTO CELULAR DE CONTORNO DE OLHOS (45 min)

CELLULAR EYE CONTOUR TREATMENT (45 min)

Concentrando-se na zona mais delicada da face, este tratamento surpreendente promove um aspecto fresco e diminui as linhas e rugas.
Uma infusão de máscaras e séruns específicos para a zona ocular irão
aperfeiçoar o contorno dos seus olhos.

Focusing on the most delicate area of the face, this amazing treatment
promotes a fresh and uplifted appearance in a fraction of the time. Fine lines
and wrinkles are diminished with this infusion of eye specific masks and
brightening serums to perfect your eye area.

TRATAMENTO CELULAR PARA PESCOÇO E DECOTE (45 min)

CELLULAR NECK AND DÉCOLLETÉ TREATMENT (45 min)

Este tratamento rejuvenesce e remodela o pescoço e decote. Destina-se
às rugas e flacidez da pele, bem como à perda de firmeza. A zona do
decote fica visivelmente rejuvenescida, firme, lisa e tonificada.

This specialized care rejuvenates and reshapes the neck and décolleté area.
It targets wrinkles, skin sagging as well as loss of firmness. The décolleté is
visibly rejuvenated; it is firm, smooth and toned.

TRATAMENTO CELULAR PURIFICANTE (60 min)

CELLULAR PURIFYING TREATMENT (60 min)

Este tratamento é a solução ideal contra imperfeições e para peles tendencialmente oleosas. Purifica profundamente os poros, enquanto acelera a
cicatrização do tecido, com um poder regenerador que reduz visivelmente
as cicatrizes da pele. O resultado é uma redução da imperfeição, uma tez
uniforme e uma pele macia.

This effective treatment combines real solution against imperfections
and acne-prone skin. It deeply purifies the pores while accelerating the
tissue healing. It also has deeply regenerating power that visibly reduces
acne scars. The result is a reduction of imperfection, an even complexion
and a soft skin.

TRATAMENTO CELULAR DE LUMINOSIDADE (60 min)

CELLULAR LIGHTENING TREATMENT (60 min)

Experiencie uma visível redução de hiperpigmentação, melhorando a
textura e iluminando a sua pele. Este revolucionário facial é indicado
para fazer desaparecer as manchas mais escuras, deixando a sua pele
resplandecente e com os poros refinados.

Experience a visible reduction in hyper pigmentation, improve texture and
brighten your skin. This revolutionary facial is specifically designed to rapidly
lighten dark spots, leaving you with even complexion and refined pores.

CELLULAR REJUVENATING TREATMENT (60 min)
TRATAMENTO CELULAR REJUVENESCEDOR (60 min)
Inspirado em técnicas medicinais de anti-envelhecimento, este tratamento
deixa a sua pele lisa e rejuvenescida. As rugas são visivelmente diminuídas
em número e em tamanho.
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Inspired by medical anti-aging techniques, this unique treatment target
wrinkles, loss of hydration and irregular skin texture. It leaves the skin
smooth and rejuvenated. The wrinkles are visibly diminished in number
and in size.

TRATAMENTOS FACIAIS

FACIAL TREATMENTS

by SWISS PERFECTION

by SWISS PERFECTION

TRATAMENTO CELULAR LIFTING EXCLUSIVO (60 min)

CELLULAR EXCLUSIVE LIFT CONCEPT (60 min)

Este tratamento facial exclusivo actua sobre um nível multi-dimensional
para segmentar sinais do envelhecimento. Melhora a firmeza da pele,
promovendo a renovação celular e combinando os tratamentos mais
inovadores de rejuvenescimento para remodelar o contorno do rosto
e eliminar as rugas.

This exclusive facial treatment acts on a multi-dimensional level to target
signs of aging. It visibly lifts and improves the skin firmness while promoting
cellular renewal. It combines the most innovative rejuvenating treatments
to remodel the face contour while smoothing away wrinkles.

CELLULAR HAND AND ARM TREATMENT (45 min)
TRATAMENTO CELULAR PARA MÃOS E BRAÇOS (45 min)
Este tratamento de rejuvenescimento e tonificação vai tratar a hiperpigmentação, unificar a pele das mãos e a flacidez da pele do braço. Destina-se a
tratar todos os sinais da idade, as manchas escuras, a perda de pigmentação
e a hidratação.

This highly rejuvenating and toning care will treat the hyperpigmentation,
unify the skin of the hands and tone the sagging skin of the upper arm.
Designed to visibly treat all signs of age, this unique treatment targets
dark spots, loss of tone and hydration.
____

____
Desenvolvidos para estimular a regeneração celular e rejuvenescer profundamente
a pele, todos os nossos tratamentos Swiss Perfection incluem uma utilização
personalizada do sistema ATS - Anti-Aging Trans-Dermal System.
Os tratamentos “Pescoço e Decote”, “Mãos e Braços” e “Contorno de Olhos” podem
também ser reservados como um extra aos tratamentos faciais, adicionando 20
minutos com o valor de 350 € para cada tratamento.

Developed to boost the cellular regeneration and deeply rejuvenate the skin, all
our Swiss Perfection care include a personalized treatment with our Anti-Aging
Trans-Dermal System.
Please note that the Cellular Neck and Décolleté, Hand and Arm and Eye Contour
Treatment can be reserved also as add on to the face treatments for additional 20
minutes at the rate of 350 € each.
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TRATAMENTOS FACIAIS

FACIAL TREATMENTS

by SODASHI

by SODASHI

TRATAMENTO ILUMINADOR (60 / 90 min)

PURE RADIANCE (60 / 90 min)

Relaxe profundamente com este tratamento de rosto, adaptado a todos
os tipos de pele. O limão actua como principal ingrediente em todos
os produtos utilizados, como um verdadeiro impulso no processo de
esfoliação natural da pele, enquanto uma nutritiva máscara irá hidratar
e equilibrar. O resultado será uma pele tonificada, purificada e radiante.

Deeply relax with this treatment, tailored to all skin types. Lemon is a key
ingredient in all the treatment products, serving to boost skin’s natural
exfoliation process, while a nurturing and rich face mask will purify and
hydrate. The result will be a toned, purified and radiant skin.

MARINE MINERAL FACIAL (60 / 90 min)
TRATAMENTO MINERAL MARINHO (60 / 90 min)
Este tratamento facial utiliza a inteligência das plantas marinhas para
devolver a luminosidade ao seu rosto. Adaptado a todos os tipos de pele,
é o perfeito tratamento para oxigenar, tonificar e revitalizar a pele.

This facial treatment uses the intelligence of marine plants to bring radiance
and glow to your complexion. Tailored to your unique skin type, it is the
perfect treatment to oxygenate, tone and revitalise the skin.

SKIN KARMA MEN’S FACIAL (60 / 90 min)
TRATAMENTO SKIN KARMA - ESPECIAL
PARA HOMENS (60 / 90 min)
Especialmente criado para as peles masculinas, este tratamento começa
com uma relaxante esfoliação às costas para aliviar o stress e reduzir tensões
na mente e no corpo, seguindo-se uma limpeza profunda e esfoliação
ao rosto, para equilibrar a oleosidade natural da pele. Os ingredientes
naturais presentes em todos os produtos Sodashi irão dessensibilizar
a pele, enquanto a massagem facial irá tonificar e refirmar os músculos,
deixando a pele fresca e revitalizada.

TRATAMENTO DE INFUSÃO TERMAL (90 min)
Como um impulso natural de vitaminas e minerais, a exclusiva máscara
de infusão da Sodashi irá maximizar a penetração destes ingredientes
essenciais nas camadas mais profundas da pele. Adaptável às necessidades
da sua pele, este tratamento irá purificar, nutrir e limpar em profundidade
e, ao mesmo tempo, hidratar e tonificar. Ao restaurar a elasticidade e
luminosidade perdidas, o efeito deste tratamento é um facelift natural.
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Specially designed treatment for male skin, beginning with a relaxing
Salt Therapy back massage to ease stress and reduce tension in mind and
body. Continue with a deep cleansing and exfoliating facial that balances
the skin’s natural oils. Sodashi’s natural ingredients will desensitize your
skin, while the facial massage tones and firms your muscles, leaving you
with a fresh and revitalised face.

THERMAL INFUSING FACIAL (90 min)
An intensive boost of all natural vitamins and minerals, Sodashi’s exclusive
warm infusing mask will maximise the penetration of these essential
ingredients into the deep layers of the skin. This ultimate facial indulgence
is tailored to your skin needs to purify and either deeply cleanse or nourish,
leaving the skin hydrated and toned. By restoring forgotten elasticity and
radiance, this treatment is more than just a facial - it´s a natural facelift.

TRATAMENTOS FACIAIS

FACIAL TREATMENTS

by ESPA

by ESPA

TRATAMENTO FACIAL DE LUXO (90 min)

DELUXE FACIAL WITH FIRMING EYE TREATMENT (90 min)

Tratamento indicado para peles secas, desidratadas e maduras, incidindo na
revitalização da hidratação natural da pele. É dedicada uma atenção especial
à zona dos olhos, minimizando o aparecimento de rugas. Resultado: uma
pele nutrida e revitalizada e uma sensação acrescida de bem-estar.

Specifically designed for dry, dehydrated and maturing skin, this facial
concentrates on reviving the skin’s natural moisture and gives particular
attention to the delicate eye area, helping to reduce the appearance of
fine lines. The result is a revitalised, nourished skin and a naturally enhanced sense of well-being.
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TRATAMENTOS CORPORAIS

BODY TREATMENTS

by SODASHI

by SODASHI

ESFOLIAÇÃO COM BAUNILHA (60 min)

VANILLA BODY BLISS (60 min)

Uma suave esfoliação corporal, com a agradável fragrância a baunilha,
irá suavizar e acalmar mente e corpo. Este tratamento é perfeito para
aliviar tensões e dores musculares, com o sândalo a actuar como principal
ingrediente. Como um toque final, um hidratante de baunilha e côco irá
hidratar a sua pele.

The highly fragrant and gentle full body exfoliation will sooth and calm the
mind and body. Containing the active ingredient of sandalwood powder, this
treatment is a perfect tonic to relieve tired and aching muscles. As a finishing
touch, Vanilla and coconut moisturizer will smooth and soften you skin.

ORGANIC GREEN TEA SALT THERAPY (60 min)
ESFOLIAÇÃO COM CHÁ VERDE E SAIS (60 min)
Tratamento de limpeza e esfoliação profundas em todo o corpo, com
Organic Green Tea & Dead Sea Salt da Sodashi. Como toque final,
aplicação de um aromático hidratante corporal para deixar a sua pele
restaurada e nutrida.

With Sodashi’s Organic Green Tea & Dead Sea Salt exfoliant, this treatment
deeply cleanses and exfoliates the skin all over your body. As a finishing
touch, the application of a richly scented Sodashi moisturizer will leave your
skin vibrant and replenished.

DETOXIFYING MARINE BODY WRAP (90 min)
ENVOLVIMENTO MARINHO DESINTOXICANTE (90 min)
Tratamento que combina a riqueza das plantas, algas e minerais marinhos,
o que o torna altamente desintoxicante. Desfrute de uma esfoliação
para uma pele sedosa, seguida da aplicação de uma máscara aquecida.
Será então envolto num conforto único. Para terminar, uma delicada
loção corporal deixará todo o seu corpo rejuvenescido.

Combining the richness of sea plants, algae, marine minerals and plant
essences, this treatment is deeply detoxifying at all levels. Enjoy an exfoliation
that will leave your skin soft and enlivened. A warm mask is then applied
before you are cocooned in a comforting wrap. To finish, a luscious lotion
leaves the whole body rejuvenated.
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TRATAMENTOS CORPORAIS

BODY TREATMENTS

by ESPA

by ESPA

TRATAMENTO HOLÍSTICO*1 (90 / 120 min)

HOLISTIC TOTAL BODY CARE*1 (90 / 120 min)

Um tratamento muito completo, que inicia com brushing e esfoliação
corporal, deixando a sua pele suave e macia. De seguida, uma massagem
corporal, facial e craniana, com uma mistura de óleos essenciais preparada
de acordo com as necessidades individuais de cada cliente. Um tratamento
de rosto expresso irá deixar a sua pele radiante para o resto do dia.

The most complete treatment, commencing with full body skin brushing
and exfoliation to prepare the skin, leaving it soft and smooth. Relax with
a deep massage for body, face and scalp using a blend of essential oils
chosen to suit your individual needs. An express facial massage will leave
you radiant for the rest of the day.

TRATAMENTO FACIAL HOLÍSTICO*2 (90 / 120 min)

HOLISTIC BACK, FACE AND SCALP TREATMENT*2 (90 / 120 min)

Combinação perfeita de massagem e esfoliação às costas em profundidade com um completo tratamento de rosto, destinado a adaptar-se
às necessidades e condição da sua pele. Termine com uma Massagem
Craniana Oriental que ajudará a libertar a mente e a acalmar as tensões.

A combination of a deep cleansing and back massage with a truly holistic
facial, specifically prescribed to personally suit your skin’s condition and
needs. The Oriental Head Massage helps clear the mind, calm the spirit
and ease tensions.

TRATAMENTO PRÉ-NATAL (90 min)

PRE-NATAL TREATMENT (90 min)

Este completo tratamento corporal foi cuidadosamente criado para mulheres grávidas ou a amamentar. Cremes hidratantes e avançadas técnicas de
massagem deixarão a sua pele suave, nutrida e tonificada. Mime-se nesta
altura tão especial, com este tratamento que a deixará profundamente
relaxada.

This total body treatment has been carefully designed for pregnant and
nursing women. Hydrating creams and specialised massage techniques
leave your skin supple and toned. Nourish yourself during this very special
time with this luxurious, indulgent treatment, that will make you feel deeply
relaxed.

____

____

*1 Este tratamento poderá ser realizado com Pedras Quentes (120 min).

*1 Please note that this treatment can be performed withHot Stones therapy
(120 min).

*2 Este tratamento poderá ser realizado com Pedras Quentes (120 min).
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*2 Please note that this treatment can be performed with Hot Stones therapy
(120 min).

TRATAMENTOS CORPORAIS

BODY TREATMENTS

by ESPA

by ESPA

REDUTOR DE ANCAS E COXAS (90 min)

STIMULATING HIP & THIGH (90 min)

Redefina a sua imagem com este energético tratamento modelador e
desintoxicante. Depois de uma esfoliação com algas e sal, desfrute de uma
massagem profunda, com movimentos de drenagem linfática. A aplicação
de algas marinhas irá ajudar a eliminar toxinas e a prevenir a aparência
da pele “casca de laranja”. Relaxe com um pouco de reflexologia aos pés
que irá ajudar a purificar e desintoxicar o organismo.

Reshape your figure with this energetic and detoxifying treatment. After the
exfoliation with a seaweed and salt scrub, enjoy a deep massage with
lymphatic drainage movements. The application of warm marine algae
will help to eliminate toxins and prevent the appearance of “orange
peel” skin. Relax with feet reflexology and massage around eye area,
which will help to purify.

TRATAMENTO AYURVÉDICO - DOSHA SPECIFIC (120 min)

AYURVEDIC TREATMENT - DOSHA SPECIFIC (120 min)

Inspirado na filosofia Ayurvédica, o tratamento inicia-se com um ritual de
pés, para determinar o seu dosha: Vata, Pitta ou Kapha. Depois de uma
esfoliação corporal, desfrute de uma massagem específica para o seu
dosha, com pedras frias ou quentes e óleos herbais. O seu corpo será
coberto em algas, lama ou em argila Oshadi, e suavemente envolto
para melhor absorção dos óleos. Uma massagem indiana à cabeça e
a estimulação dos pontos faciais marma serão o perfeito toque final.

An Ayurvedic inspired treatment that will begin with a foot ritual, while the
therapist determines your dosha: Vata, Pitta or Kapha. After a salt and oil
body exfoliation, to enhance circulation and cleanse the skin, enjoy your
dosha-specific massage with hot or cold stones and warm herbal oils.
The body is then covered with a deeply penetrating warm algae, mud
or the traditional Oshadi clay, with natural linen enveloping the body,
allowing the herbs and oils to deeply penetrate the skin. The Indian
Head Massage and the stimulation of the facial marma points will be the
perfect final touch.
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MASSAGENS

MASSAGES

MASSAGEM REVITALIZANTE (60 / 90 min)

REVIVING MASSAGE (60 / 90 min)

Esta completa massagem corporal renova as suas energias, harmoniza e
relaxa o corpo e a mente. Combina antigas técnicas tradicionais asiáticas,
com longos movimentos de massagem em profundidade, alongamentos
suaves e equilíbrio dos pontos de acupressão e dos meridianos.

A head to toe deep tissue massage to re-energize, harmonize and relax body
and mind. This treatment incorporates traditional, ancient Asian techniques,
deep flowing massage movements, gentle stretching, acupressure points
and meridian line balancing.

MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES (60 min)

HOT STONES MASSAGE (60 min)

Veja as suas tensões desaparecer com suaves pedras aquecidas colocadas
em pontos estratégicos do seu corpo. Uma relaxante massagem de corpo
inteiro vai aliviar as tensões musculares, proporcionando-lhe uma experiência
calmante e enriquecedora.

See your tensions melt away with smooth heated stones placed at key
points of your body. A relaxing full body massage will release your tighter
muscles, providing you with a healing and enriching experience.

____

____

by SODASHI

by SODASHI

MASSAGEM DE AROMATERAPIA (60 / 90 min)

AROMATHERAPY BODY MASSAGE (60 / 90 min)

Relaxe mente e corpo com uma massagem calmante, desintoxicante
ou revitalizante, completada pelo ritual Sodashi Wholeness, Purity &
Radiance. Os óleos essenciais naturais serão adaptados às necessidades
específicas dos seus cuidados corporais, promovendo um sentimento
imediato de bem-estar.

A de-stressing for both body and mind massage with a relaxing, detoxifying
or energizing massage enhanced with Sodashi’s Wholeness, Purity and
Radiance ritual. Natural essential oils will be adapted to your specific
body-care concerns, promoting an immediate feeling of well being.
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TERAPIAS ESPECIALIZADAS

SPECIALTY THERAPIES

REFLEXOLOGIA (60 min)

REFLEXOLOGY (60 min)

Este método trabalha com pontos de pressão que correspondem a diferentes partes do nosso corpo. Cansaço e stress desaparecem, surgindo
um sentimento de bem-estar geral.

This method works on pressure points that correspond to different parts of
the body. Tiredness and distress disappear, and you feel your entire body
becoming relaxed and revitalised.

DRENAGEM LINFÁTICA (60 min)

LYMPHATIC DRAINAGE (60 min)

Uma massagem bastante suave, com pressão rítmica e regular, para tonificar
o sistema linfático e ajudar na circulação sanguínea. Esta técnica elimina
toxinas, previne inchaços e diminui a retenção de líquidos.

An extremely gentle massage with regular rhythmic pressure to tone the
lymphatic system, while improving circulation. The technique removes
toxins and swelling and also diminishes water retention.

ACUPUNCTURA 120 min (1ª sessão) / 90 min (2ª sessão)

ACUPUNCTURE 120 min (1st session) / 90 min (2nd session)

Técnica de Medicina Tradicional Chinesa que consiste na inserção de
agulhas em pontos de energia específicos, indicada para o equilíbrio e
tratamento do corpo, espírito e mente.

Traditional Chinese Medicine, an ancient technique performed with needles
insertion on specific energy points, based on balancing and healing body,
mind and soul.
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TOQUES FINAIS

FINISHING TOUCHES

SPA MANICURE (60 min)

SPA MANICURE (60 min)

Tratamento de beleza para as suas mãos, com esfoliação e massagem.
Aplicação opcional de verniz da sua preferência.

Grooming treatment for your hands. Our beauticians will file your nails,
remove cuticles and give your hands a relaxing exfoliation and massage.
The nail polish of your choice will be applied if desired.

SPA PEDICURE (75 min)
Relaxe num terapêutico ritual de pés, antes de as suas unhas serem
arranjadas. A planta dos seus pés será amaciada, seguindo-se uma esfoliação e massagem. O toque final é aplicação do verniz seleccionado.

SPA PEDICURE (75 min)
Relax in a therapeutic foot ritual, before your nails and cuticles are expertly
groomed. The soles of your feet will be buffed to silky softness and your feet
exfoliated and massaged. The finishing touch is your choice of nail polish.

SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO
Por favor contacte o Spa para informação mais detalhada.

WAXING SERVICES
Please contact the Spa for further information.
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FITNESS & EXERCÍCIO FÍSICO

FITNESS & WORKOUT

SESSÕES DE TREINO PERSONALIZADO
GINÁSIO · PILATES · YOGA (60 min)

PERSONAL TRAINING SESSION
GYM · PILATES · YOGA (60 min)

Desfrute de uma sessão de treino personalizado no nosso Fitness Centre,
com vistas panorâmicas sobre Lisboa.

Enjoy your one-to-one training session on our rooftop Fitness Centre, with
magnificent views over Lisbon.

25

26

27

28

